
Gminne Centrum Kultury w Bia łej 	 Biała, 02.12.2019r. 
Ul. Prudnicka 35 
48-210 Biała 
Tel. 077 4387026 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gminne Centrum Kultury w Bia łej zaprasza do z łożenia oferty na wydruk gazety Panorama 
Bialska w terminie styczeń  - grudzień  2020 o następuj ących warunkach technicznych: 

- jedenaście wydań  
- miesięcznik 
- gazeta lokalna 
- jedenaście wydań  składa się  z 12 stron każde i w kolorze 
- papier gazetowy 
- format W 289mm x H 350mm 
- jednorazowy nak ład 1000 egzemplarzy 
- pole zadruku max: W - 276 mm; H - 324 mm 
- preferowane pole zadruku : 265 x 334 mm ustawione centralnie w dokumencie 

PDF, 
- margines wewn ętrzny może być  zadrukowany 

Do zadań  wykonawcy należeć  będzie: 

1. Druk gazety 
2. Zachowanie odr ębno ści wydania gazety 
3. Zapewnienie gotowo ści do dystrybucji „Panoramy 	na każdy ostatni 

poniedziałek miesiąca 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść , zgodno ść  z warunkami technicznymi i 
jakos"ciowymi  opisanymi dla przedmiotu zamówienia 

2. Wymagana j est należyta staranno ść  przy realizacj i zobowi ązań  umowy 
3. Ustalenia i decyzje dotycz ące wykonania zamówienia uzgadniane b ędą  przez 

Zamawiaj ącego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy 
4. Okre ślenie przez Wykonawc ę  telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz 

innych ustaleń  niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 
5. W celu zagwarantowania terminowo ści i jakos>'ci  wykonania gazety Panorama Bialska 

wykonawca powinien posiadać : 
a) co najmniej 5 letnie do świadczenie w wydawaniu gazet lokalnych 
c) co najmniej czterokolorow ą  maszynę  drukarską, dwie gilotyny i automatyczn ą  linię  
do oprawy zeszytowej 
6.Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za szkody wyrz ądzone przez Wykonawc ę  
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 



6.Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za szkody wyrządzone przez Wykonawc ę  
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

Złożona oferta powinna zawiera ć : 
- nazwę  i adres oferenta 
- opis nawiązuj ący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 
- warto ść  oferty (netto, brutto, stawka VAT) 
- termin ważności oferty 
- warunki płatno ści 
- O świadczenie o posiadanych kadrach 
- O świadczenie o posiadanych maszynach, urz ądzeniach 
- oferta musi by ć  opatrzona piecz ątką  firmową  i podpisem oferenta 

Oferta mo że być  przes łana faksem pod nr 77 43 87026, poczt ą  elektroniczną  infogckbiaia.p1, 
poczt na adres Gmimie Centrum Kultury w Bia łej ul Prudnicka 3 5 ,  48-2 10 Biała, bądź  też  
dostarczone osobi ście 

TERMIN SKŁADANL4 OFERT UPŁYWA: 10.12.2019 do godz. 13:00 

Do w/w zamówienia nie stosuje si ę  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
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uJ.Prudnicka 35, 48-210 Bia ła 	/ Y, t(TO,P.O. 

NIP 755-18-50-229 
tel.77 4387026 


